دار فتيات إسپو
التعريف بعمل الفتيات عن قرب
كْليُولَ ()Kalliola
جمعية شباب َ

دار فتيات إسپو ،التي تقع ب لپف ارا ( ،)Leppävaaraهي فضاء للفتيات وللنساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين  10و 28سنة .يتم
تنظيم أنشطة مفتوحة وأنشطة جماعية مجانية داخل دار الفتيات ويمكن المجيء إليها كذلك للتحاور مع الموظف ات .طاقم العمل في دار
الفتيات كله إناث.
أنشطة في أماكن أخرى
بفضل مشروع التنمية "التعريف بعمل الفتيات عن قرب" لدار فتيات إسپو ،سنعطي االنطالقة ألنشطة جماعية مجانية للفتيات في أماكن أخرى

كذلك داخل إسپو  .سيتم تنظيم هذه األنشطة في أماكن آمنة ،مثل المدارس ،مقرات السكن وفي المكتبات وكل موجهات هذه األنشطة
ستكون من العنصر النسوي.
أماكن تنظيم األنشطة
س ( .)Entresseسنقوم بتوجيه المجموعات
إنتر ِّ
َستُنظّم المجموعات كل يوم ثالثاء وخميس في َمطنكوال ( )Matinkyläوكل جمعة في مكتبة ْ

بتعاون مع ُم َوجِّ َهات أخرى ق ادمات من مختلف أنحاء إسبو ،حيث هناك حاجة إلى أنشطة مجموعات خاصة بالفتيات .المناطق المعنية هي منطقة

كوس ( )Espoon keskusومنطقة إسپون الهتي (.)Espoonlahti
َمطنكوال الكبرى ( ،)suur-Matinkyläإسپون ك ْس ُ
موظف ات أنشطة مجموعات الفتيات عن قُ ْرب
ونيَا ْب ُوولَك ()Sonja Puolakka
ص ْ
ُ

ورت َمكي ()Noemi Kortetmäki
ْن ُومي ُ
ك ْ

sonja.puolakka@espoontyttojentalo.fi

noemi.kortetmaki@espoontyttojentalo.fi

p. 050 4689130

p. 050 4637506

الموجهة المسؤولة
ُ

موجهة

كْليُولَ ( )Kalliolaتضم دار الفتيات في هيلسنكي وإسپو ،ودار
إن أنشطة الشباب ل َ

األوالد وجمعية الدعم السكني لصاونا الهتي ( .)Saunalahtiإضافة إلى هذا ف الجمعية
تقوم بأعمال الضواحي في إيتا باصيال ( ،)Itä-Pasilaوفي بويستوال ( )Puistolaوفي
كيفكّو ( .)Kivikkoهناك كذلك مشاريع تنمية مختلفة من إنتاج الجمعية مثل خدمة

الشبكة الوطنية إي تَلُو ( )e-taloوخدمة الوق اية من صراعات الشرف سوپو (.)SOPU
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